
    Pielikums Nr.1

Olaines novada domes 2023.gada 31.janvāra

                        saistošajiem noteikumiem Nr.SN../2023 (..prot., ...p.)

Klasifikācijas 

kods
Rādītāju nosaukums 2023.gada apstiprinātais plāns, EUR 

I IEŅĒMUMI 31058889

  1.0.0.0.        IENĀKUMA NODOKĻI 20948170

    1.1.0.0.        Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 20948170

      1.1.1.0.        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20948170

        1.1.1.2.        
Pašvaldības budžeta ieņēmumos saņemtais iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales konta
20948170

  4.0.0.0.        ĪPAŠUMA NODOKĻI 1667949

    4.1.0.0.        Nekustamā īpašuma nodoklis 1667949

      4.1.1.0.        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 929088

        4.1.1.1.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 

gada ieņēmumi
819770

        4.1.1.2.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 

parādi
109318

      4.1.2.0.        Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 462630

        4.1.2.1.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi
449288

        4.1.2.2.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parādi 

par iepriekšējiem gadiem
13342

      4.1.3.0.        Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 276231

        4.1.3.1.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
232741

        4.1.3.2.        
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 

iepriekšējiem gadiem
43490

  5.0.0.0.        NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 70880

    5.4.0.0.        Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 15000

      5.4.1.0.        Azartspēļu nodoklis 15000

    5.5.0.0.        
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces
55880

      5.5.3.0.        Dabas resursu nodoklis 55880

        5.5.3.1.        
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu
55880

  8.0.0.0.        
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA
200

    8.9.0.0.        Pārējie finanšu ieņēmumi 200

      8.9.9.0.        Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi 200
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  9.0.0.0.        
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS
28275

    9.4.0.0.        Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 3425

      9.4.3.0.        
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta 

maiņu personu apliecinošos dokumentos
780

      9.4.5.0.        

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu

2000

      9.4.6.0.        Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 145

      9.4.9.0.        
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā
500

        9.4.9.1.        Valsts nodeva par izziņu par deklarēto dzīvesvietu 100

        9.4.9.2.        Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 400

    9.5.0.0.        Pašvaldību nodevas 24850

      9.5.1.1.        
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
1800

      9.5.1.2.        
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās
400

      9.5.1.4.        Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 10000

      9.5.1.7.        
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās
2750

      9.5.2.1.        
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu
8700

      9.5.2.9.        Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 1200

  10.0.0.0.       NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 12060

    10.1.0.0.       Naudas sodi 12060

      10.1.4.0.       Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 12060

        10.1.4.2.       Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija 7060

        10.1.4.3.       
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija, saskaņā ar 

saistošiem noteikumiem
2500

        10.1.4.4.       
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija, saskaņā ar 

CSDD sankcijām
2500

  12.0.0.0.       PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 6270

    12.3.0.0.       Dažādi nenodokļu ieņēmumi 6270

      12.3.9.0.       Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 6270

        12.3.9.3.       Piedzīti un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 670

        12.3.9.9.       
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā
5600

          

12.3.9.9.1.     
Drošības naudas iemaksa par izsolē atsavināto īpašumu

          

12.3.9.9.2.     
Drošības naudas iemaksa par pārējiem darījumiem 5500

          

12.3.9.9.9.     

Dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti 

šajā klasifikācijā
100
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  13.0.0.0.       

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO 

NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

532500

    13.1.0.0.       Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 150000

    13.2.0.0.       Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 380000

      13.2.1.0.       Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 380000

    13.5.0.0.       Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 2500

  17.0.0.0.       
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti
161878

    17.2.0.0.       

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no 

budžeta nefinansētām iestādēm

161878

  18.0.0.0.       VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 6637757

    18.6.0.0.       Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 6637757

      18.6.2.0.       Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 4737373

        18.6.2.1.       

No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 

pašvaldības pamatbudžetam pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAO 

iemaksām

2241392

        18.6.2.2.       

No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 

pašvaldības pamatbudžetam interešu izglītības programmu 

un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAO 

iemaksām

134496

        18.6.2.3.       

No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 

pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību izglītības iestādēs 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 

pedagogu darba samaksa un VSAO iemaksām

402376

        18.6.2.4.       

No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 

pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību speciālajām 

pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar 

fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

35952

        18.6.2.7.       
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā 

dotācija pašvaldības pamatbudžetam
206724

        18.6.2.9.       Pārējās mērķdotācijas (t.sk no Labklājības Ministrijas) 1716433

      18.6.3.0.       

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

1900384

  19.0.0.0.       PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 233000

    19.2.0.0.       Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 233000

  21.0.0.0.       IESTĀDES IEŅĒMUMI 759950

    21.3.0.0.       
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
742074

      21.3.5.0.       Maksa par izglītības pakalpojumiem 279351

        21.3.5.2.       Ieņēmumi no vecāku maksām 254281
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        21.3.5.9.       Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 25070

          

21.3.5.9.1.     
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 12490

          

21.3.5.9.2.     
Ieņēmumi no vecāku maksām par mākslas klasi 10000

          

21.3.5.9.9.     
Citi ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 2580

      21.3.7.0.       
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem
100

        21.3.7.9.       
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem
100

      21.3.8.0.       Ieņēmumi par nomu un īri 109813

        21.3.8.1.       Ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 57788

        21.3.8.3.       Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 1660

        21.3.8.4.       Ieņēmumi par zemes nomu 43000

        21.3.8.9.       Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 7365

      21.3.9.0.       
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem
352810

        21.3.9.1.       Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 231000

        21.3.9.3.       Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5000

        21.3.9.7.       

Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 

par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai 

skaitā autoavārijā cietušu automašīnu

12000

        21.3.9.9.       Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 104810

    21.4.0.0        

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie  iestāžu ieņēmumi 

par  iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi

17876

      21.4.2.0        
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi
7581

        21.4.2.9.       
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi
7581

      21.4.9.0.       Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 10295

Finansēšana 8260081

F22010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 6129647

F40020000 Aizņēmumi no Valsts kases
2130434

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA                                                                               39 318 970   

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                   A.Bergs
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